INTRODUÇÃO AO NOVO PROGRAMA DA MOCIDADE ESPÍRITA

A Mocidade Espírita trabalha com jovens de 14 a 18 anos e o seu programa visa transmitir
uma base moral e religiosa, com base na Doutrina Espírita. Na sua essência, o programa
trata dos sentimentos do jovem com relação a Deus, a Sua criação e consigo mesmo.
Este programa trabalha o sentimento em conjunto com o conhecimento. Desta forma é
possível construir, de forma individual, como cada jovem interage nos três níveis: sentir,
pensar e agir.
Estes três verbos são à base do programa de mocidades. Os ciclos, os blocos e as
aulas também estão organizados seguindo esta ordem: sentir, pensar e agir.
Metodologia
O programa de Mocidade está estruturado em quatro ciclos de aula, com objetivos
determinados e que procuram acompanhar o jovem em seu desenvolvimento biopsicosocial.
Os ciclos estão subdivididos em blocos de aulas que tratam um determinado tema sob diversos
pontos de vista, desde o social, o doutrinário, o moral e aulas práticas e de revisão. Apesar
de estarem agrupadas em assuntos, os blocos contemplam diversas abordagens, com vista
a torná-lo abrangente dentro do universo jovem. Os blocos estão estruturados de modo a
contemplar os objetivos dos ciclos em que estão inseridos.
Em sua maioria, os blocos contem atividades e propostas de reflexão a serem
desenvolvidos paralelamente ou no tempo do dirigente*. Há aulas práticas espaçadas
durante o programa de aulas que propiciam reflexões sobre os temas abordados e apresentam
ao jovem uma gama de possibilidades de contribuir para o crescimento individual e da
sociedade. Estas aulas práticas são desde Evangelho no Lar na casa de um dos participantes,
visitas aos trabalhos do centro espírita, até estudos e apresentação de um tema específico.
As instruções para a aplicação destas aulas estão contidas nos blocos e exigirá do dirigente
atenção e preparação prévia.
Todos os ciclos têm sua finalização com um Exame Espiritual, exceto o Ciclo Amizade.
No Ciclo Amizade, os alunos estão conhecendo a doutrina espírita e não faz sentido sua
conclusão por intermédio de um exame espiritual. Nos demais ciclos, o exame espiritual vem
contemplar o fechamento de uma etapa do programa e servirá como incentivo e orientação
aos alunos e dirigentes. Todos os exames espirituais realizados neste programa têm um
objetivo específico e devem estar de acordo com a evolução da turma. Cabe ao dirigente o
preparo prévio dos alunos sobre o Exame Espiritual, seus objetivos, sua dinâmica e
explicações.
*TEMPO DO DIRIGENTE
Neste programa está se formalizando uma boa prática que qualifica mais o trabalho com
cada turma. Esta tarefa desempenhada pelo(s) Dirigente(s) que consiste em atuar para que
a ‘aula’ e seu conteúdo esteja inserido em todos 90 minutos da reunião do grupo, fazendose assim mais efetiva a participação de todos da turma para construção do conhecimento
(colaborando indiretamente com o expositor) e facilitação das vivências em grupo.
Há uma coleção de assuntos, atividades e reflexões que devem ser conduzidas pelo(s)
dirigente(s) que irão agregar valores importantes para a turma.
Nos comentários das aulas, constam algumas idéias e/ou propostas para discussão/
vivência para serem desenvolvidas no ‘tempo do dirigente’ durante a extensão de todo o
programa. Mas a criatividade e atenção do dirigente às necessidades dos alunos e ao seu
amadurecimento como grupo, é que vão determinar o que cabe ser realizado em cada aula.

